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Гр. София, 30.01.2015 г. 

С разпореждане от 03.11.2014 г. на Председателя на ВКС е образувано 
тълкувателно дело NQ 1/2014 г. на Търговска колегия на ВКС за приемане на 

тълкувателно решение по някои въпроси, свързани със застрахователни 

правоотношения. На 28.01.2015 г. е постъпило предложение от Общото 

събрание на съдиите от Търговска колегия въз основа на изготвено предложение 

от съдия Камелия Ефремова и съдия Бонка Йонкова за допълване на 
разпореждането за образуване на тълкувателно дело, като в предмета му се 

включат и следните въпроси : 

1. За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл. 
202, ал. 2, изр. 2 КЗ за прекратяване на застрахователния доrовор, поради 
неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия. 

2. Налице ли е съпричиняване на вредата в хипотезата, коrато 

пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, 

употребил алкохол? 

3. Дали собственикът на превозно средство, сключил задължителна 
застраховка "Гражданска отrоворност" на автомобилистите, е трето лице 

по смисъла на чл. 257, ал. 3 КЗ и дали е леrитимиран да предяви иск по чл. 
226, ал. 1 КЗ срещу застрахователя по същата застраховка за вреди, които 
са му причинени при управление на собственото му превозно средство от 

друrо лице? 

Към предложението е приложена цитираната в него противоречива 

съдебна практика на състави на ВКС, ТК. 

С оглед горното и предвид значимостта на поставените въпроси, по които 

е налице противоречива съдебна практика по смисъла на чл. 124, ал. 1 ЗСВ, 
разпореждането за образуване на тълкувателно дело NQ 1/2014 г. на ОСТК на 
ВКС следва да бъде допълнено, като тези въпроси бъдат включени в предмета на 

тълкувателното дело. 

С оглед изложеното, 

РАЗПОРЕЖДАМ 

1. Допълвам разпореждането от ОЗ .11.2014 г. за образуване на 

тълкувателно дело NQ 1/2014 г. на Общото събрание на Търговска колегия на 
ВКС, като на основание чл. 125, във вр. с чл. 124, ал. 1, т. 2 ЗСВ предлагам на 
Общото събрание на Търговска колегия на ВКС да се произнесе по следните 
въпроси: 
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1.За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл. 202, 
ал. 2, изр. 2 КЗ за прекратяване на застрахователния договор, поради неплащане 
на разсрочена вноска от застрахователната премия. 

2.Налице ли е сЪпричиняване на вредата в хипотезата, когато 

пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил 

алкохол? 

3. Дали собственикът на превозно средство, сюпочил задължителна 

застраховка ''Гражданска отговорност" на автомобилистите, е трето лице по 

смисъла на чл. 257, ал. 3 КЗ и дали е легитимиран да предяви иск по чл. 226, ал. 
1 КЗ срещу застрахователя по същата застраховка за вреди, които са му 
причинени при управление на собственото му превозно средство от друго лице? 

II. Възлагам на съдиите Камелия Ефремова, Бонка Йонкова и Ирина 
Петрова участие в състава на комисията по тълкувателното дело, с докладчик 

съдия Ваня Алексиева. 

III. Копия от настоящото разпореждане и от предложението да се 

изпратят на Главния прокурор, Министъра на правосъдието, Председателя на 

Висшия адвокатски съвет, Директора на Института за правни науки към 

Българска академия на науките, ръководителите на катедри по 

гражданскоправни науки в юридическите факултети на Софийски университет 

"Климент Охридски" и Пловдивски университет "Паисий хилендарски", 

ръководителите на катедрите "Частноправни науки" при УНСС гр. София и 

Великотърновски униревелтет "Св. Св. Кирил и Методий", на ръководителя на 

Департамент "Право" в Нов Български университет - гр. София и на 

Гаранционен фонд гр. София, които могат да изразят становища в срок до 16 
март 2015 година. 

IV. Копия от настоящото разпореждане и от предложението да се 

изпратят и на председателите на апелативните съдилища, на окръжните 

съдилища и на Софийски градски съд - за изразяване на становища в 

гореуказания срок. 

V. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния 
сайт на ВКС - секция тълкувателни дела. 

Vl. Преписи от същото да се връчат на съдия Камелия Ефремова, съдия 
Бонка Йонкова и съдия Ирина Петрова ;/ 

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПА 

ВЪРХОПНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 

ТАНЯР4ковсКА 
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